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2021-02-09 

§ 1 Ombudgetering av investeringsmedel barn- och utbildningsnämnden 

§ 2 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 4 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 5 Detaljbudget 2021 barn- och utbildningsnämnden 

§ 6 Kösituationen förskolan 

§ 7 Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 

och pedagogisk omsorg 2021 

§ 8 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och pedagogisk 

omsorg 2021 

§ 9 Information om skollokaler - Djurås, Kyrkbyn och Bäsna 

§ 10 Uppföljning diskriminering och kränkande behandling 

2020-2021 

§ 11 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

§ 12 Rekrytering av rektor Mockfjärd 

§ 13 Digitaliseringsprocess 2021 

§ 14 Ny lärplattform 2021 

§ 15 Betyg och närvaro HT 2020 

§ 16 Rapporter 

§ 17 Ordföranderapport 

§ 18 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 20 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2021-03-23 

§ 21 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 22 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 23 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 24 Bokslut 2020-12-31 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 25 Verksamhetsberättelse 2020 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 26 Budget 2022 – behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden 

§ 27 Placerade barn i förskola och fritidshem 2021 

§ 28 Barn- och elevprognoser förskola och grundskola 

§ 29 Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

§ 30 Gymnasieval 2021 

§ 31 Vårdnadshavares arbetstidschema förskola och fritidshem 

§ 32 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 33 Rapporter 

§ 34 Ordföranderapport 

§ 35 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 36 Anmälan av delegationsbeslut 



 

 

§ 37 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

§ 38 Nämndinitiativ om skolskjutsbarnens trygghet 

 

2021-04-27 

§ 39 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 40 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 41 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 42 Prognos 2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 43 Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun - Besöksplan 2021 

§ 44 Planeringsdag barn- och utbildningsnämnden 2021 

§ 45 Förskolan Kyrkbyn 

§ 46 Placerade barn i förskola och fritidshem per sista mars 2021 

§ 47 Arbetsmiljöverket - inspektion av kommunens årliga uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

§ 48 Flytt av moduler från Djurmoskolan 

§ 49 Nämndinitiativ om skolskjutsbarnens trygghet 

§ 50 Rapporter 

§ 51 Ordföranderapport 

§ 52 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 54 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2021-05-25 

§ 55 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 56 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 57 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 58 Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 59 Budget 2022 - budgetberedningens frågor 

§ 60 Kösituationen i förskolan hösten 2021 

§ 61 Riktlinjer vid skadegörelse på skolans egendom 

§ 62 Riktlinjer skolpliktsbevakning 

§ 63 Skolinspektionens granskning av arbetet med att motverka studieavbrott i 

vuxenutbildningen 

§ 64 Uppföljning Lupp 2018 

§ 65 Rapporter 

§ 66 Ordföranderapport 

§ 67 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 68 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 69 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2021-08-31 

§ 70 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 71 Medborgarförslag om skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun 

§ 72 Medborgarförslag om sexuell hälsa 

§ 73 Samverkansavtal Vux-Dalarna 

§ 74 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 75 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 76 Budgetberedningens förslag till budgetramar 2022 



 

 

§ 77 Sammanställning av anmälda ärenden av kränkande behandling läsåret 2020-2021 

§ 78 Sommaröppet förskola och fritidshem 2021 

§ 79 Sommarskola 2021 

§ 80 Information om skollokaler inför läsåret 2021/22 

§ 81 Rekryteringar av personal inför läsåret 2021/22 

§ 82 Besöksplan höst 2021 för egentillsyn på skolor och förskolor i Gagnefs kommun 

§ 83 Förskolans föräldraenkät våren 2021 

§ 84 Verksamhetsberättelse 2020/21 elevhälsans medicinska insats 

§ 85 Verksamhetsberättelse 2020/2021 - Pedagogiska stödteamet 

§ 86 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 87 Rapporter 

§ 88 Ordföranderapport 

§ 89 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 90 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 91 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 
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§ 92 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 93 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 94 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 95 Budgetuppföljningsprognos 2021-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 96 Prognos antal barn förskola 2022 

§ 97 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2020/2021 

§ 98 Informationssäkerhetspolicy för Gagnefs kommun 

§ 99 Nämndinitiativ om skolskjutsbarnens trygghet 

§ 100 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2022 

§ 101 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2022 

§ 102 Rapporter 

§ 103 Ordföranderapport 

§ 104 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 105 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 106 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 


